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 چکیده
تواند بسترساز رشد و که می های حیاتی آن منطقه استخدادادی و سرمایه هایموهبتمنابع طبیعی هر منطقه، از   

 درستی شناساییبازاری آن بههای بازاری و غیرو همچنین ارزش سازگانیبوم کارکردهایکه اینشرط به ،باشد پایدار توسعه فراگیر

، شی(و آرای تزئینی منابع و ییدارو منابع ژنتیکی، منابع خام، مواد غذا، شامل) کارکردهایی چون کارکردهای تولیدی .شوند

 نگهداری آب، عرضه و تأمین آب، تنظیم ،هایاختلال از جلوگیری ،اقلیم تنظیم ،های جویگاز تنظیم)شامل  کارکردهای تنظیمی

 زیستگاهی، کارکردهای (زیستی کنترل و یافشانگرده پسماندها،یا  زائد مواد دفع عملیات مغذی، مواد تنظیم خاک، تشکیل خاک،

 هنری، و فرهنگی هایالهام ،گردشگریبوم ،شناختیییزیبا اطلاعاتشامل ) کارکردهای اطلاعاتیو  (اینهشامل پناهگاهی و خزا)

این هر کدام از ارزش اقتصادی برای تعیین . از کارکردهای منابع طبیعی هستند (و آموزشی علمی، تاریخی، مذهبی اطلاعات

از کل ارزش  %22تولید علوفه تنها  بازاریارزش  های انجام شدهبراساس پژوهش. روش خاصی پیشنهاد شده استکارکردها 

خاک، ترسیب کربن، تولید اکسیژن،  و ارزش اقتصادی مربوط به حفاظت آب بقیه %17شود و مرتعی را شامل می نظامبوماقتصادی 

 . استگذاری ، حاصلخیزی خاک و کاهش رسوبگردشگریبوم
 

 

 .زیستگاهی تنظیمی، تولیدی، ،، توسعه پایداریارزش اقتصادكلیدی:  هایواژه
 

 مقدمه
منابع طبیعی کشور به  شوربختانه. های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی هستنددارای نقشمنابع طبیعی   

لاح و احیای مجدد ای که اصگونهبه ،ای در معرض تخریب و نابودی قرار گرفته استمتعدد در دهه اخیر به طور فزاینده هاییلدل

طبیعی  هایعامل ناشی از کهاینها زمان و هزینه بسیار هنگفت نیاز دارد. در بسیاری از موارد، این تخریب بیش از ا به سالهنآ

به  یمنابع طبیع برداری از این منابع است.انسان در بهره نابخردانهعملکرد غیرعلمی و پیامد یر اقلیم باشد، همچون خشکسالی و تغی

توانند در امر توسعه پایدار محیطی مؤثر واقع می ،برداریو منطقی همراه با مدیریت مناسب در بهره خردمندانهریزی شرط برنامه

 شوند. 

. بنابراین استتوجه به اهمیت و ارزش منابع طبیعی  ،منظور قرار گرفتن در مسیر توسعه پایداربهمهم  هایعاملیکی از   

سزایی در از اهمیت به ،های توسعه از سویی دیگرمحیطی برنامهزیستها و پیامدهای نگرانیهای منابع از سویی و رزشکمی کردن ا

، در هاآنهای طبیعی و کارکردهای متعدد نظامبومبا توجه به نقش مهم و حیاتی (. 27) برداری از منابع برخوردارندتنظیم روند بهره

ی به سر برده و روند قهقرایی را ها در شرایط نامطلوبنظامبومویژه در کشورهای در حال توسعه، این ها بهبسیاری از کشور

 هایها از سویی وتصمیمنظامبومجایگاه واقعی و کارکردهای حیاتی این  نشناختنتوان در علت اصلی این وضعیت را می .پیمایندمی

یکی از  هازمینجستجو کرد. در این میان تغییر کاربری  ،ها از سوی دیگرآن دررایندهای ناپایدار بینانه و غیرکارشناسی در فکوته
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میلیون  7/9اخیر  سدهای که در سه گونهرود بهمی ها به شمارنظامبوموضعیت  کاهشمؤثر در تخریب و  هایعاملمهمترین 

میلیون کیلومتر مربع از  12های سطح زمین دچار تغییر کاربری شده و از جنگل میلیون کیلومتر مربع 2/1کیلومترمربع از مراتع و 

محیطی به همراه تخریب و تهی شدن منابع زیست کارکردهایافزایش تقاضا برای (. 23، 28) اندهای کشاورزی از بین رفتهزمین

محیطی بر مبنای گذاری منابع زیستفلسفه ارزش(. 10) سازدرا روشن می کارکردهاگذاری این ارزش طبیعی و زیستی، ضرورت

 ای که برای انساناو از اجزای طبیعت بنا نهاده شده و از این رو ارزش کارکردهای طبیعت به اندازه جستن سودمحوریت انسان و 

ویژه در کشورهای در حال گذاری اقتصادی منابع بهالبته باید توجه داشت که ارزش .، استمندی به همراه داشته باشدرضایت

های داده مربوط به تلفیق هایمشکل، پژوهشبازارهای واقعی، نوپا بودن زمینه  نبودهای جدی مانند چون ایران با محدودیت توسعه

 استمواجه گذاری های ارزشهای سرزمین و ناکارآمدی برخی روشویژگی تصادی، کمبود اطلاعات بلندمدت دربارهو اق شناسانهبوم

(19.) 

 قائل ارزشی مستقیم، غیر یا مستقیم، هاآن برای انسان که هستند ارزش دارای صورتی در تنها کارکردها یا هامحصول  

 را طبیعی منابع اقتصادی ارزش .است نسبی امری نتیجه در و شودمی گیریاندازه هامعامله  و بستانبده به توجه با ارزش .شود

 منفعت کسب حاصل، مصرفی هایارزش .مصرفیغیر ای ذاتی ارزش و مصرفی ای ابزاری ارزش کرد: تقسیم کلی گروه دو به انتومی

 در و کرد گیریاندازه دیگر ابزارهای ای بازار وسیله قیمت به ن آن راتوامی راحتی به که است محیطیزیست منابع از مستقیم

 است کاربران توسط مربوط به استفاده  مستقیم کارکردها کالاها و مصرفی هایارزش واقع در .ادد دخالت گیریتصمیم فرآیندهای

 گذاریارزش را هاآن بازار هایقیمت با تواننمی  ن،بنابرای. شوندمبادله نمی زیرا هستند، آفرینمشکل مصرفی غیر هایارزش اما

و هزینه ناشی از آلودگی و تخریب محیط  محیطیزیستی اقتصادی منابع طبیعی و هاترین کاربرد برآورد ارزشمهم (.8) کرد

ریزی و مدیریت پایدار سرزمین است و لازم برنامهزمینه تر در تر و صحیحزیست در فرایند توسعه، کمک به اخذ تصمیماتی اصولی

معیارهای سنجش آثار است، از میان  نامتجانس بودن هاآن مهمترینرو که یکی از پیشفنی  هایانعم ،است تا در این زمینه

بحث خواهد  اقتصادی آن ارزشسنجش  هایروشو  به تفصیل در مورد کارکردهای منابع طبیعی ،در مطالعه حاضر برداشته شوند.

 شد.
 

 هاآنبندی و طبقه های طبیعینظامبومکارکردهای 
کشاورزی هم  هایزمین، حتی (3) نقش اساسی در حیات کره زمین دارند آبیهای نظامبوم با همراه های خاکینظامبوم  

توان می کشاورزی را هم هایزمینو حفظ شرایط  روندبه شمار میدر بستر منابع طبیعی هستند و منابع طبیعی پشتوانه کشاورزی 

کالاها و  مینأتهای طبیعی برای مؤلفه  ابلیت فرآیندها و ق صورتبه  نظامبومکارکردهای . دانستآن  پیرامونمرهون حفظ طبیعت 

استفاده از این تعریف، با  (.23) کنندمی مستقیم فراهمرا مستقیم و غیر هاموجودکه نیازهای  شوندتعریف می یهایموهبت

( هاموهبت)کالا و  شود. هر کارکردگرفته می در نظر نظامبوم و ساختارهای شناسانهبوممجموعه فرآیندهای  رزی نظامبومکارکردهای 

هنگامی با  نظامبومدهد. کارکردهای خود یک بخش را تشکیل می ،است که شناسانهبومهای سیستمنتیجه فرآیندهای طبیعی زیر

کالاهایی  های طبیعی ضمن تولیدنظامبوم د. ندارای ارزش باشن ااز نظر انس هگیرند کمورد توجه قرار می "نظامبومکالاهای "عنوان 

روحی  نیازهایه دکننارضا دهنده شرایط اقلیمی، خاک و آب وزیستی و بهبود به اصطلاح بازاری و تجاری، تولیدکننده یا حافظ تنوع

الوار، چوب، مواد  مانند پذیرها و مراتع به صورت منابع برداشتهای مستقیم و ملموس جنگلرزشا. هستندو روانی و حیات بشری 

دارای  و مراتع هاجنگل ،این. افزون بر استفرعی دیگر بسیار روشن  هایمحصولبسیاری از  اولیه کاغذ، سوخت، علوفه، میوه، غذا و

رکردهایی کا .دنکنها فراهم مینظامبوماز دیگر  هاموهبته ئکالا و ارا که شرایط را برای تولید هستندنیز های غیرمستقیمی ارزش

 ، کارکردهای تنظیمیو آرایشی( تزئینی منابع و ییدارو منابع ژنتیکی، منابع خام، مواد غذا، شامل) چون کارکردهای تولیدی

 خاک، تشکیل خاک، نگهداری آب، عرضه و تأمین آب، تنظیم ،ها اختلال از جلوگیری ،اقلیم تنظیم ،های جویگاز تنظیم)شامل 

شامل پناهگاهی و ) زیستگاهی، کارکردهای (زیستی کنترل و یافشانگرده پسماندها،یا  زائد مواد دفع لیاتعم مغذی، مواد تنظیم



 های طبیعیظامنبومارزش عملکردی  واکاوی

3 

 

، مذهبی اطلاعات هنری، و فرهنگی هایالهام ،گردشگریبوم ،شناختیییزیبا اطلاعاتشامل ) کارکردهای اطلاعاتیو  (ایخزانه

 (.1)شکل  بع طبیعی هستنداز کارکردهای منا (و آموزشی علمی ،تاریخ
 

 

 
 .(18) نظامبوم کارکردهای هایجریانمفهومی برای ارزیابی اقتصادی  چارچوب -1شکل 

 
 

 گذاری اقتصادیهای ارزشروش
 همین به .شوندمی ستد و داد بازارها در ندرته ب اما  دارند، زیادی بسیار ارزش اغلب ها،نظامبومی کالاها ا وکارکرده  

 هاآن به کافی توجه کلان، هایسیاستگذاری و هاگیریتصمیم در دقیق و کمی هایهمحاسبممکن نبودن  علتهب همچنین و دلیل

 .شودمی محسوب جامعه برای جدی خطری، هانظامبوم توسط شده تولید کالاهای و کارکردها از صحیحنا درک شود.نمی

، بنابراین .آوردمی فراهم مدیران برای ،مختلف هایگزینه بین گیریتصمیم برای را مفیدی اطلاعات که است ابزاری گذاریارزش

  ،اجرایی مدیران  و  ریزانبرنامه ها،بوم نظام کالاهای و کالاها کارکردها، کمی ارزش کردن بازگو با ،نظامبوم اقتصادی گذاریارزش

گذاری اقتصادی ارزش .(2) دهدمی یاری طبیعی منابع پایدار برداریبهره و حفاظت ریزیهبرنام در را اقتصادی و اجتماعی

 (.2)شکل  استهای طبیعی شامل هفت مرحله نظامبومکارکردهای 

 شود. اینمی استفاده محیطیزیست هایارزش گیریاندازه منظور به مختلفی هایروش از زیست، محیط اقتصاد در

 بر هاآن مبنای که هاییروش .شوندمی بندیهطبق شده بیان یهاترجیح و شدهآشکار  یهاترجیح کلی دسته دو به اهروش

در  ،دنگردمی تعریف متعارف بازارهای اساس بر و هستند افراد واقعی هایانتخاب و رفتارها اساس بر است، شده آشکار یهاترجیح

 (.33، 9) استوارند فرضی بازار شرایط یک در هایشانانتخاب مورد در افرادهای اظهار براساس دهش ابراز یهاه ترجیحک حالی
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 .(30) نظامبومگذاری کارکردهای مراحل ارزش -2شکل 

   

وجود دارد که  نظامبوم هایموهبت(، چهار رویکرد برای برآورد ارزش کارکردها، کالاها و 11) 1بتمن و ویلیس  طبق نظر  

های بازار یا تمایل به پرداخت آشکار شده، تمایل به پرداخت نسبت داده شده، بررسی و برآورد یا تمایل به پرداخت شامل قیمت

 .(1)جدول  شودها پرداخته میکه در ادامه به توضیح هر یک از روش استبیان شده و روش انتقال منافع 

 هشدآشكار یهاترجیح  هایروش

 شامل روش این .نهدمی ارزش مستقیمغیر ،محیطیزیست مشخص کالاهای برای پرداخت به مردم تمایل به روش این در  

 جانشین بازار رهیافت به هاروش این. است سفر هزینه روش و 2هدونیک گذاریقیمت روش تولید، تابع روش بازار، قیمت هایروش

 .دهستن فومعر نیز مستقیمغیر ای

 محیطی که به بازار آورده و فروختهمنابع زیست کالاهاییا  هاتولیدروش قیمت بازار، ارزش اقتصادی  -بازار قیمت روش -1

 (.2) رود که دارای بازار باشندبه کار می کارکردهاییگذاری کالاها و کند. این روش، فقط برای ارزشمی شوند را برآوردمی

 در تغییر به توجه با محیطیزیست کارکردهای و کالا ارزش روش، این در -(تولید تابع) درآمد ملعا ای وریبهره روش -2

 تولید فرآیندهای ورودی صورت به را محیطیزیست کارکردهای و کالاها رویکرد تولید، این شود.می استنباط بازار در کالا تولید

 همچنین و سرمایه و کار نیروی زمین، مانند تولید فرآیند هایرودیو خاص، طور به گیرد.می نظر در کارکردها و کالا

 منجر محیطیزیست هایورودی در تغییر اساس، این بر شوند.می ورودی شناخته هایعامل منزله به محیطیزیست هایورودی

 نهایت، . درگذاردمی ثیرأت نهایی قیمت و تولید مقدار بر خود نوبه به که خواهد شد شرکت کی تولید هایهزینه در تغییر به

 به دستیابی سبب موارد، این در تغییر داشت. خواهد اثر کننده و تولید کننده مصرف مازاد بر قیمت و بازار خروجی در تغییر

 (.21) شد خواهد ورودی عامل صورت به محیطیزیست کارکردهای و کالا ارزش تخمین

       برای بازار واقعی قیمت از شود،می محسوب جانشین بازار هایروش از اینمونه هک رسف هزینه روش -سفر هزینه -3

   برآورد در  است که  مستقیمرغی  روشی اغلب و  کندمی استفاده زیست محیط غیربازاری هایویژگی گذاریقیمت

 کار به یحیتفر هایمکان دیگر و طبیعی و یتاریخ هایمکان ای سواحل چون هاییاز گردشگاه حاصل تفرجی هایسودمندی

 (.12) رودمی

 

 

 
1. Bateman & Willis                                                2. Hedonic  
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 .(21)ی محیطزیست اقتصادی ارزیابی متداول هایروش و اقتصادی هایارزش -1جدول 

ل
 ک

ی
اد

ص
اقت

ش 
رز

ا
 

ف
صر

ش م
رز

ا
یر

پذ
 

یح
رج

ت
ی

ها
 

ده
 ش

کار
آش

 

 به پرداخت است ه بازار برای آن حاضربررسی آنچ بازار روش قیمت

مخارج پرهیز شده/  روش

 تخریب شده های هزینه

یک مشکل  دربارههای پولی را ارزش این رویکرد

به از طریق میزان تمایل به پرداخت افراد  محیطیزیست

 کند.میپرهیز از آن برآورد  منظور

 روش هزینه سفر و بازدید
های سفر افراد برای یک مکان محاسبه میزان پرداختی هزینه

 ی است.تفریح

 مندی از مزایاروش بهره
محیطی زیست هایبرآورد قیمت ضمنی برای مشخصه

 .واقعی( است )معامله بازار

 روش مطلوبیت تصادفی
های منحصر به های استفاده تفریحی از ویژگیاین روش ارزش

 کند.فرد یک محل را برآورد می

 روش هزینه سفر بازسازی/

هزینه  مجدد/اسکان  هزینه

 استقرار جایگزین

به محیط زیست  ها را پس از آسیب وارد شدهاین روش هزینه

 .کندهای تجدید آن برآورد میبر اساس میزان هزینه

ف
صر

ش م
رز

ا
یر

پذ
نا

 

یح
رج

ت
ی

ها
 

ده
 ش

هار
اظ

 

 گذاری مشروطروش ارزش
 گذاری در این روش مبتنی بر میزان تمایل به پرداختقیمت

 .است حیطیمزیست

 های انتخابمدل

 هاای از گزینهبندی مجموعهرتبه بندی مشروطرتبه

 بندی مشروطدرجه
ای از گذاری مجموعهارزش

 های داده شدهگزینه

 انتخاب مهمترین گزینه های انتخابآزمون

 های زوجیمقایسه
های مختلف به مقایسه گزینه

 صورت زوجی
 

 های مبتني بر هزینه()روش تمایل به پرداخت نسبت داده شده وشر

اطلاعات در مورد از ، کندها بروز نمیبازاری بنگاه هایمحصولدر  تغییرمحیطی از طریق زیست تغییرهایزمانی که اثر   

 نظامبومکارکردهای رزش تعدادی از ا. شودستفاده رفاهی ا هایاثرابی به برآوردهای یتواند برای دستمی هاآنهای مرتبط با هزینه

از بین بروند یا  کارکردهاگیری شود. به عبارت دیگر، اگر این م تمایل به پرداخت دارند، اندازهتواند به وسیله برآورد آنچه که مردمی

دهد، چقدر آوری که رخ میزیان    هایثراز ا پرهیزبرای  هاآن آور دیگری را جایگزین کنند، تمایل به پرداختزیان کارکردهای

زینه فرصت و روش هزینه جانشین شده، روش هزینه جایگزین، ه پرهیزهای هزینه خسارت این رویکرد شامل روش(. 2) است

 .است

 بر تنیمب نظامبوم کارکردهای ارزش برآورد با مرتبط هایروش جمله از جایگزین هزینه روش  -روش هزینه جایگزین -1

 هایارزش از دقیقهای اقدام انجام با روش، . ایناست رفته دست از هایخدمت به توجه با از خسارت پیشگیری هایهزینه

 این بر بلکه دهند.نمی قرار خود کار اساس  را  کارکرد ای  محصول کی برای هزینه  پرداخت به مردم  تمایل میزان  اقتصادی،

      دست  به را بوم نظام ارزش از مفید برآورد خود ،نظامبوم تعویض ای خسارت از پرهیز هایهزینهکه  هستند استوار فرض

 (. 17) دهندمی
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 هایویژگی بازاری غیر هایارزش به بردن پی هزینه پیشگیری، روش تلاش -شده( پرهیز)خسارت  زینه پیشگیریه -2

 محیط تخریب از ناشی سلامتی دادن دست از اثر ای احتمال کاهش منظور به داختپر برای افراد تمایل بر مبتنی محیطیزیست

 ای حفاظت سلامتی، برای بازار در موجود صرف کالاهای مردم که هاییهزینه به مربوط اطلاعات گرانتحلیل است. زیست

 هایویژگی ارزش بازدارنده، ای پیشگیری یهاهزینه از سپس و کنندمی آوریجمعرا کنند می محیطی زیست کالاهای جایگزینی

 (.22، 3) شودمی استنباط محیطیزیست

شود. زمانی که در های از دست رفته پرداخت میای است که برای فرصتهزینههمان هزینه فرصت  -فرصت هزینه روش -3

، در واقع شودمی  پوشی از کالایی دیگر چشمتولید کالایی معین  به منظور)دارای محدودیت مصرف(،  مورد مصرف منابع کمیاب

توان به منزله هزینه تولید )کالای فدا شده( را می و این کاهش تولید شده استتولید کالای معینی قربانی  برایآن کالای دیگر 

 (. 27) شودکالای معین تلقی کرد که به آن هزینه فرصت گفته می

 كاررویكرد بازار نیروی

 هایویژگی تابعی از به منزلهدستمزد برای مشاغل مشابه را  هایهای موجود از نظر سطحکار تفاوتبازار نیرویرویکرد   

های آلوده یا پر صدا، دستمزدهای بالاتری ، همواره برای کار در محیطبرای مثال .کندمیشغلی و شرایط کار و زندگی تحلیل 

در این دستمزدها موارد دیگری همچون به طور معمول، هایی تشویق شوند. نین محیطشود تا کارگران برای کار در چپرداخت می

مربوط به شرایط نامطلوب روانی و بهداشتی از نظر محیط کار در  هاینگرانی های مربوط به خطر و سوانح کار، ایمنی کار یا بیمه

برای جبران  هاییکند که در دستمزدهای مربوطه، امتیازمیهای مشاغل پرخطرتر ایجاب شوند. به بیان دیگر، ویژگینظر گرفته می

 خطرهای احتمالی گنجانده شوند. 

  شده بیان هایترجیح هایروش

 باشند، واقعی بازارها که صورتی در بازار، فرضی شرایط به مردم که است این بر فرض شده، بیان هایترجیح رویکرد در  

 در مثال رایب تأثیر، زیر اشخاص توسط شده داده هایپاسخ از مستقیم را هاارزش شده، بیان ایهترجیح هایروش. دهندمی پاسخ

 تعیین همچنین؛ از این روش درشود.  برآورد کننده مصرف مازاد تا دهدمی را امکان این رویکرد این .کندمی برداشت سنجی نظر

  (.3)رد ک استفاده توانمی خسارت جبران برای پذیرش به تمایل

 به تمایل میزان توانندنمی مردم و شوندنمی معامله بازار در طبیعی هاینظامبوم کالاهای از بسیاری -مشروط گذاریارزش روش

 سناریوی یک اساس بر تا شودمی استفاده برآورد و بررسی روش شرایط، این در .سازند آشکار را کالاها این دریافت برای پرداخت

 ای ازخلاصه( 1)(. در جدول 32) کند گیریاندازه طبیعی نظامبوم خدمت یک از مندیبهره برای را افراد پرداخت به تمایل فرضی،

 گذاری اقتصادی کارکردهای منابع طبیعی آورده شده است.های ارزشروش
 

 های طبیعینظامبومگذاری انجام شده در بررسی ارزش
 زیست منابع اقتصادی گذاریارزش به میلادی 90 هده از زیست، محیط اقتصاد زمینه در هاهمطالع از مهمی بخش  

 گسترش اول، عامل :است عامل چند از متأثر بیشتر است، روزافزون افزایش حال در که حرکت این. است یافته اختصاص محیطی

 عامل .شودمی محسوب بشر زندگی برای جدی دیتهدی که است جهان مختلف مناطق در محیطیزیست منابع تخریب و آلودگی

، سوم عامل .است ملی هایحساب و اقتصادی عملکرد گیریاندازه در محیطیزیست هایتخسار محاسبه ضرورت دوم،

 مسئولیت  که است هاییبنگاه یا افراد توسط هاتخسار پرداخت منظور به محیطی،زیست هایتخسار اقتصادی گذاریارزش

 (.9) اندداشته به عهده را آلودگی
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ارزش کل  پژوهشدر این  هاآن. است( 13) و همکاران 1کوستانزا ، پژوهشنظامبوم کارکردهایگذاری ارزش هایهاز مهمترین مطالع

جهان در آن  ناخالص ملیتولید تریلیون دلار برآورد کردند و این در حالی است که ارزش کل  33های جهان را نظامبوم کارکردهای

 خاکیهای نظامبوممربوط به  %31های آبی و نظامبوماز ارزش کل برآورد شده مربوط به  %73 ،تریلیون دلار بود. همچنین 18سال 

ند گذاری کردبندی و هر کدام از کارکردها را ارزشرا طبقه نظامبوم( کارکردهای 20) و همکاران 2، دی گروت. همچنیناست

  فقطکه ارزش  های خزری بیان کردگذاری اقتصادی جنگل( در ارزش7) پناهی (.2)جدول 

 

 .(20) بوم نظامارزش کارکردهای  -2جدول
 های پولی بر حسب دلار در هکتار در سالدامنه ارزش نظامبومکردهای رکا

 کارکردهای تنظیمی

 1-279 ی جویتنظیم گازها -1
 88-223 تنظیم اقلیم -2

 2-1220 )توانایی کاهش خطرها( تنظیم آشفتگی -3

 2-9229 تنظیم آب -2

 3-1700 تغذیه و تأمین آب -9
 23-229 حفاظت خاک -7

 1-10 تشکیل خاک -1

 81-21100 چرخه مواد غذایی -8

 98-7737 هاهضایع فع د -3
 12-29 گرده افشانی -10

 2-18 زیستیکنترل  -11

 کارکردهای زیستگاهی

 3-1923 کارکرد پناهگاهی -12
 122-139 ایکارکرد خزانه -13

 کارکردهای تولیدی

 7-2171 خوراک -12

 7-1012 مواد اولیه خام -19

 7-112 منابع ژنتیکی -17
 3-129 منابع آرایشی -11

 کارکردهای اطلاعاتی

 1-1170 شناختیییاطلاعات زیبا -18

 2-700  گردشگری -13
 1-29 ت معنوی و تاریخیاطلاعا -20

 

های مطالعه شده بیش از )حفاظت خاک، حفاظت آب و ترسیب کربن( در هر هکتار جنگل از جنگل  محیطیزیست سه کارکرد

(. کریم 3)جدول  است پذیرکالاهای مادی در بازارهای ملی و محلی مبادله به منزلهچوبی و غیرچوبی است که  هایبرابر تولید 200

( 1388)بر اساس آمار سال  میلیارد ریال 282031ها و مراتع کشور را غیر بازاری جنگل کارکردهای( ارزش نهایی کل 12) زادگان

هزار ریال بیان کرد، که از  07/2110( ارزش سالانه کارکردهای مختلف هر هکتار مرتع را معادل 19) (. موسوی3بیان کرد )شکل 

)تولید  آن مربوط به کارکردهای مستقیم %2/7اقتصادی مربوط به منافع غیرمستقیم و تنها حدود  از کل ارزش %8/33این مقدار 

 در میانگینمرتع را  نظامبومهر هکتار از  کارکردهای( ارزش سالانه 17(. یگانه )2)شکل  است( گردشگریعلوفه، عسل و استفاده 

ارزش کل اقتصادی  %22سهم مراتع در تولید علوفه را   وی(. 9کرد )شکل دلار( اعلام  239)معادل  هزار ریال 7/3711معادل 

 
1  . Costanza            2. de Groot  
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ای هنظامبومارزش هر هکتار از  میانگین توان گفت که درمی( 17، 19، 12) هااین  پژوهش بر اساس نتایج .مرتع بیان کرد نظامبوم

 .است هزار ریال 2882طبیعی بالغ بر 
 

 .(7) )میلیون ریال( های مورد مطالعه بر حسب نوع کارکردز محدودهاجنگل ارزش هر هکتار  -3جدول 

 هاجمع محدوده مازندرانچوب و کاغذ  خیرودکنارجنگل  ه شفارودضحو کارکرد

 317/0 228/0 911/0 993/0 موجودی سرپای چوب

 373/0 713/0 338/1 001/0 غیرچوبی تولیدهای

 7/32 2/121 2/79 3/70 حفاظت خاک

 288/0 318/0 337/0 023/1 ظت آبحفا

 7/98 3/90 9/13 3/73 ترسیب کربن

 2/192 9/113 1/121 8/129 جمع کارکردها

 
 

       
 کارکردهای مختلف  ارزش اقتصادی سالانه -2شکل            ارزش اقتصادی سالانه کارکردهای غیر بازاری کل  -3شکل   

 .(19) مراتع طالقان میانی                                                   .(13) رویشی ایرانمناطق                     
 

 

   

 
 .(17) زنجانهم نه ضارزش اقتصادی سالانه هر هکتار مرتع حو -9شکل 
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 یریگنتیجهبحث و 
های متعددی را برای زیرا کارکردها و نقش ،شودو توسعه محسوب می زیستبسیار مهم  هایپایهمنابع طبیعی یکی از   

 منابع خام، مواد غذا، شامل) کارکردهایی چون کارکردهای تولیدی. (1) کنندبازی می زیستهای مختلف ایجاد تعادل در مؤلفه

 از جلوگیری ،اقلیم تنظیم ،های جویگاز تنظیم)شامل  ، کارکردهای تنظیمیو آرایشی( تزئینی منابع و ،ییدارو  منابع ژنتیکی،

 پسماندها،یا  زائد مواد دفع عملیات مغذی، مواد تنظیم خاک، تشکیل خاک، نگهداری آب، عرضه و تأمین آب، تنظیم ،هااختلال

 اطلاعاتشامل ) کارکردهای اطلاعاتیو  (ایشامل پناهگاهی و خزانه) زیستگاهی، کارکردهای (زیستی کنترل و یافشان گرده

از کارکردهای منابع  (و آموزشی علمی ،تاریخی ،مذهبی اطلاعات هنری، و فرهنگی هایالهام ،بوم گردشگری هنری،شناختی ییزیبا

های شمال ایران را برابر با محیطی جنگلزیست کارکردهایارزش اقتصادی کل انجام شده  هایهمطالعبر اساس . طبیعی هستند

، %73/17وبی و گردشگری( چهای چوبی و غیر)فرآورده های مستقیمکه ارزش اندکردهریال در هر هکتار برآورد  10273300

، %31/11، ذخایر توارثی گیاهی %32/9، گرده افشانی %3/29 های جوی، تنظیم گاز%11/2، حفاظت خاک %37/3حفاظت آب 

اقتصادی سه کارکرد زیست محیطی  دهند. ارزشاز ارزش اقتصادی کل را تشکیل می %83/12و ارزش حفاظتی  %22/2زایی خاک

چوبی و  هایتولیدبرابر  200)حفاظت خاک، حفاظت آب و ترسیب کربن( در هر هکتار جنگل خزری بیش از  های خزریجنگل

 .(17، 19، 1) شوندی در بازارهای ملی و محلی مبادله کالاهای ماد منزلهبه  غیرچوبی است که 

های نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم نظامبوم کارکردهایموجود برای برآورد ارزش پولی  هایتلاش  

ها و بوم نظامو کارکرد گذاری موجب دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار ارزش هایهمطالع ،در سطح خرد. کندطبیعی ایفا می

تواند در ایجاد و اصلاح می نظامبومگذاری شود و در بعد کلان، ارزشدر حمایت از رفاه انسانی می هاآننقش متنوع و پیچیده 

ه بهتر ای مثبت در هرچتوان به گونهگذاری اقتصادی را میهای رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد. ارزششاخص

کوشد تا راه حل مناسبی در نظام اقتصادی برای محیطی دخالت داد. بنابراین اقتصاد محیط زیست میهای زیستساختن سیاست

گذاری منابع طبیعی و (. دلایل ارزش12) محیطی پیدا کندیستشناسایی منبع آلودگی، برآورد خسارت و تعیین ارزش منابع ز

 توسط انسان، ارائه شناسیبوممحیطی و شناخت و فهم منافع زیستشناسان، بومدگاه اقتصاددانان و های محیطی از دیسیستم

های طبیعی، های اقتصادی و درآمدریزان، فراهم آوردن ارتباط میان سیاستگیران و برنامهمحیطی کشور به تصمیممسائل زیست

و جلوگیری از تخریب  داخلیملی مانند تولید ناخالص  هایهمحاسبجموعه سنجش نقش و اهمیت منابع طبیعی، تعدیل و اصلاح م

های بین فعالیت زیستیاست که رابطه  گذاری اینارزشهدف اساسی (. 31، 23، 2) رویه از منابع طبیعی استبرداری بیو بهره

 محیطی روشیگذاری منابع زیستارزش .ذیردصورت پ ایخردمندانههای گیریاقتصادی و طبیعت بهتر شناخته شود و تصمیم

کند در اجرای وظیفه مدیریت زیست محیطی که به دنبال شناسایی در استفاده بهینه از منابع طبیعی کمک می انسانبه که  است

ریزی و صاد در برنامهم اقتتواند از علمحیطی میتواند بسیار کارساز باشد. مدیریت زیستتوازن بهینه مصرف منابع طبیعی است، می

 (.12) های گزاف نگرددباعث صرف مخارج و هزینه تا کمک بگیردمحیطی، های زیستگیری برای یافتن بهترین انتخابتصمیم

خود موجب افزایش  هنوبمنابع طبیعی شده و این امر به  کارکردهایافزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضا برای کالا و   

های برداری پایدار از منابع طبیعی نیازمند داشتن آگاهی کافی از ارزششده است. در این راستا، مدیریت و بهره ن منابعایتخریب 

یک ابزار  در حکمتواند می بومزیست هاست. ارزش سالانه یکو تنوع زیستی موجود در آن شناسانهبوم -محیطیاقتصادی، زیست

چه مقدار برای حفاظت از منابع نه اسالآن تصمیم بگیرند  وسیلهریزان دولتی باشد تا به ن و برنامهگذاری در دست مدیراسیاست

ه مجاز از منابع طبیعی و کارکردهای آن باعث شده است که لزوم ب تخریب و استفاده بیش از حد(. 11) گذاری کنندطبیعی سرمایه

دارند و  نامساعدیهای طبیعی در ایران وضعیت نظامبوم شوربختانه .شوداحساس آن هرچه بیشتر  ابزارهای اقتصادی کارگیری

استفاده از ابزارهای و  استهای آن و ارزش کارکردهامنوط به داشتن آگاهی و شناخت از  نظامبومحفظ کیفیت کارکردهای 
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گیری بخردانه در جهت ند راهی برای تصمیمتواو می کندمیهای طبیعی کمک نظامبوماقتصادی به شناخت و معرفی کارکردهای 

 . ها باشدنظامبوم کاهش تخریب این
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Analysis of Natural Ecosystems Functional Value 
 

M.A. Zare Chahouki1 and A. Sanaei2 

  A natural resource of each region is God-given gift and a vital capital that can pave the 

way for growth and pervasive sustainable development, provided that market and non-market 

values is correctly identified and suitable ecosystem services should be avalable. Functions such 

as production (including food, raw materials, genetic resources, sources of medicinal and 

decorative resources and cosmetics), regulatory functions (including atmospheric gas regulation, 

climate regulation, prevent disruptions, water regulation, supply water, soil preservation, soil 

formation, nutrient regulation, operation of waste disposal, pollination and biological control, 

habitat functions (including the sanctuary and the treasurer) and information functions (including 

aesthetic, ecotourism, cultural inspiration and artistic, religious, historical information and 

scientific and educational information) are the natural resource functions. Specific method for 

determining the economic value of each of these functions is proposed. According to studies, the 

forage production market value only includes 24% of of total value of the rangeland ecosystems 

and 76% of remaining economic value related to the water conservation, soil conservation, 

carbon sequestration, oxygen production, ecotourism, soil fertility and reduce the deposition. 
 

Key words: Economic value, Habitat, Production, Regulation, Sustainable development.  
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